
A jogszabály mai napon (2012.VI.8.) hatályos állapota

A  jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Az egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Eütv.)  247.  §-a  (2)  bekezdésének  g)  pontjában,  valamint  az  egészségügyi  szolgáltatókról  és  az  egészségügyi  közszolgáltatások
szervezéséről  szóló 2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) 35. §-a (2) bekezdésének  a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételeket az alábbiak szerint határozom meg:

1. §  E rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén
a) működő egészségügyi szolgáltatókra,
b) folytatott egészségügyi tevékenységre,
c)  egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező és ellenőrző egészségügyi hatóságra: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalára, a fővárosi és megyei

kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervére és a kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetére (a továbbiakban együtt: egészségügyi hatóság).
1/A. §  E rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.

rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.
2. § Az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek (a továbbiakban: minimumfeltételek) meglétét az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély

kiadásakor és az egészségügyi szolgáltató működése során folyamatosan biztosítani kell.
3. § (1) Minden egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell
a) a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiséget, amelyben
aa) az adott egészségügyi szolgáltatásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű tárolása - ideértve a gyógyszerek, a mérgező hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is - biztosított,
ab) az aa) pontban foglaltakon túl rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy,

ac)  a beteg ellátását végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve kézfertőtlenítési lehetőség és a szükséges bútorzat biztosított;
b) a rendelőhelyiséggel közvetlen kapcsolatban lévő, vagy azon belül elkülönített öltöző területet, kivéve, ha az ellátás jellegéből adódóan a beteg fizikális vizsgálata nem szükséges;
c) váróhelyiséget;
d) kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget;
e) az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolását, illetve kezelését.

(2)  Az (1) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontjában, valamint e) pontjában foglaltakat akkor is biztosítani kell, ha az egészségügyi szolgáltató kizárólag a beteg otthonában vagy az e célra kialakított
betegszállító vagy mentő járműben nyújt egészségügyi szolgáltatást.

(3)  A (2) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató székhelyén, illetve telephelyén biztosítani kell az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek szakszerű tárolását.
(4)  A betegek számára a  közfinanszírozott  egészségügyi  szolgáltatást  nyújtó  egészségügyi  szolgáltatónak  biztosítania  kell  az  akadálymentes  közlekedés  lehetőségét,  továbbá ezen  egészségügyi

szolgáltatóknál a fogyatékossággal élők részére biztosítani kell az (1) bekezdés d) pontja és a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek speciális kialakítását.
(5)  Minden fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben biztosítani kell a betegellátás biztonságát fokozó betegazonosító rendszer működését, amelynek részletes szabályait a szervezeti és

működési szabályzatban kell meghatározni, figyelemmel a hatályos adatvédelmi rendelkezésekre is.
4. § (1) A 3. §-ban foglaltakon túl minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell
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a)  a beteg pihenését, éjszakai elhelyezését biztosító helyiséget, amelyben a betegágyon túl az étkezéshez és a mindennapi használatú személyes tárgyak elhelyezéséhez szükséges bútorzat, valamint
hideg és meleg folyóvizes kézmosási lehetőség is rendelkezésre áll,

b)  az a) pont szerinti helyiségből, annak előteréből vagy az egyes helyiségeket összekötő közlekedőből nyíló, nemenként elkülönített zuhanyozót és mellékhelyiséget,
c) a beteg kizárólagos használatában lévő, az utcai ruházatának elhelyezésére szolgáló szekrényt vagy külön zárható szekrény részt,

d)  a beteg kezdeményezésére, illetve átmeneti cselekvőképtelenné válása esetére a betegnek a napi életvitelhez szükséges készpénze és egyéb vagyontárgya megőrzését az egészségügyi szolgáltató
szabályzatában foglaltak szerint,

e)  a betegek részére az igény szerinti mennyiségű folyadékfogyasztás lehetőségét folyamatosan,
f)  a normál, a könnyű-vegyes és a diétás étkeztetésben részesülő betegek számára napi háromszori főétkezést, és naponta egy alkalommal kisétkezést,
g)

h)  a betegek megfelelő étkezésének biztosítása érdekében élelmezési és táplálási munkacsoport működését, mely egy fő dietetikus koordinátorból és az ápolás, illetve a gyógyítás területéről kijelölt
egy-egy személyből áll,

i)

(2)  Az (1) bekezdésben foglaltakat az egybefüggő ellátás 24 óránál rövidebb időtartamára tekintettel az egynapos sebészeti ellátást, kúraszerűen végezhető ellátást vagy nappali ellátást - ideértve a
nappali kórházi ellátást is - nyújtó egészségügyi szolgáltató az ezen ellátási formákra irányadó jogszabályban foglaltak szerint biztosítja.

(3)  Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában:
a) gyógyintézeti normál étkeztetés: a diétát nem igénylő gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedező étkeztetés,
b) könnyű-vegyes étkeztetés:

kímélő étkeztetés, mely a gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedezi, és amelynek étrendje összeállítása során a nyersanyagok és az ételkészítési eljárások kiválasztásánál
alapvető szempont az ételek emészthetősége,

c)  diétás étkeztetés:

a gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedező olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az előállítása során alkalmazott egyedi eljárásra
tekintettel olyan fogyasztók speciális táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztását teszi indokolttá.

(4)
5. § (1) Az egészségügyi szolgáltató
a) az egészségügyi alapellátás körében

aa)  háziorvosi, házi gyermekorvosi, háziorvosi ügyeleti, védőnői, iskola- és ifjúság-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi és a fogorvosi alapellátás körébe tartozó szolgáltatás nyújtása esetén a
szolgálat (pl. háziorvosi szolgálat),

ab) a betegek otthonában történő ápolási, illetve kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni ápolási, illetve szakápolási szolgálat, a haldokló beteg otthonában történő gondozásával
kapcsolatos egészségügyi tevékenység végzése esetén pedig a hospice szolgálat elnevezés használatára jogosult;

b)  a járóbeteg-szakellátás körében
ba) a járóbeteg-szakellátás általános szintjén működő egészségügyi szolgáltatás esetén a szakrendelés,
bb) krónikus betegek, illetve fertőző betegségben szenvedő betegek ellátása és speciális gondozása esetén a gondozó,
bc) speciális szaktudást és technikai feltételek magasabb szintjét igénylő tevékenységet végző, a járóbeteg-szakellátás speciális szintjén működő egészségügyi szolgáltatás esetén a szakambulancia,
bd) legalább 4 szakterületen az adott területhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása és a helyszínen radiológiai és legalább az orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás 0. szintje és az I.

szint elérhetősége, valamint a 10. § (4) bekezdésére figyelemmel, a feladatok ellátásához indokolt magasabb szintű orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása esetén a rendelőintézet,
be) amennyiben szolgáltatás nyújtására változó helyszínen, illetve az e célra kialakított járművel kerül sor, a mobil egészségügyi szolgálat,
bf) speciális diagnosztikai vagy terápiás feladatok ellátása esetén az állomás, illetve a központ,
bg) kizárólag a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozását végző egészségügyi szolgáltató esetén a laboratórium,
bh) kizárólag a kórisme felállítása, illetve megerősítése céljából speciális vizsgálat végzésére szakosodott egészségügyi szolgáltató esetén a diagnosztikai központ,
bi) a betegek otthonában történő ápolási, illetve kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni ápolási, otthoni szakápolási szolgálat, a haldokló beteg otthonában történő gondozásával

kapcsolatos egészségügyi tevékenység végzése esetén a hospice szolgálat,
bj) a kizárólag egészségügyi szakdolgozó által nyújtott ellátást végző egészségügyi szolgáltató esetén az adott egészségügyi szakma vagy szakképesítés

elnevezés használatára jogosult;
c)  a fekvőbeteg-szakellátás körében
ca) krónikus, rehabilitációs vagy folyamatos orvosi felügyeletet nem igénylő ápolási, szakápolási szolgáltatás nyújtása esetén az adott ellátási formában működő intézet,
cb) több szakmai főcsoportba tartozó szakmában aktív és krónikus, illetve aktív vagy krónikus betegellátást nyújtó, diagnosztikai háttérrel működő egészségügyi szolgáltató esetén a kórház,
cc)  az egy szakmacsoporton belül speciális, magas szintű szakmai tudás rendelkezésre állása, és az ahhoz kapcsolódó gyógyító, módszertani, kutatási és oktatási tevékenység gyakorlása esetén az

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai ... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300060.ESC

2 / 7 2012.06.08. 8:32



országos intézet,
cd) ha azt az orvostudományi vagy egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként látja el, a klinika

elnevezés használatára jogosult;
d)  amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 6 órában biztosítja a 4. § (1) bekezdése szerinti tárgyi feltételeket - azzal, hogy csak a beteg nappali elhelyezésére szolgáló helyiség

biztosítása szükséges -, a nappali kórház elnevezés használatára jogosult.
(2)
(3)  Az Eütv. 3. § g) pont ga) alpontja szerinti egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti elnevezése mellett a gyógyintézet elnevezés használatára is jogosult.
(4)  Az (1)  bekezdés  d)  pontja  tekintetében  nappali  ellátás keretében egyes  -  az  egészségügyi szakellátás  társadalombiztosítási  finanszírozásának  egyes  kérdéseiről  szóló  miniszteri  rendeletben

meghatározott - kúraszerű, illetve rehabilitációs ellátások is nyújthatók. A nappali ellátás keretében az étkezés biztosítása az elvégzett beavatkozás időtartamának függvényében, illetve a beteg egészségi
állapotának figyelembevételével szükséges.

6. § (1) Az átültetés, illetve más célú egészségügyi felhasználás céljából eltávolított emberi eredetű szerv, szövet és sejt - ideértve a vért, a vér alkotórészeit, a csontvelőt, az ivarsejtet és a praeembriót is -
szállítása és tárolása - az Eütv. XI. fejezete értelmében - az egészségügyi szolgáltatás körébe tartozó tevékenységnek minősül.

(2)
(3)  Kizárólag a diagnosztikai vizsgálat céljából a betegtől levett vizsgálati anyagok szállítására az egészségügyi szolgáltató által igénybe vett szállító nem minősül egészségügyi szolgáltatónak, azonban

az egészségügyi szolgáltató az igénybevétel tényét bejelenti a részére működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek, amely a szállító tevékenységét a szakfelügyeleti ellenőrzés keretében
vizsgálja.

7. § (1) E célra kialakított járművel a beteg egészségügyi szolgáltatóhoz, illetve az egészségügyi szolgáltatótól otthonába történő szállítását végző egészségügyi szolgáltató a betegszállító szolgálat elnevezés
használatára jogosult.

(2) Az Eütv. 94. §-a szerinti mentést végző egészségügyi szolgáltató a mentőszolgálat elnevezés használatára jogosult.
(3)  Amennyiben  az  (1)-(2)  bekezdés  szerinti  egészségügyi  szolgáltatást  speciális  csoportba  tartozó betegek számára nyújtják,  ennek  feltüntetését  az  egészségügyi  szolgáltató  az  elnevezésében

használhatja.
8. § (1) A gyógyszerellátást végző egészségügyi szolgáltatók elnevezéséről külön jogszabály rendelkezik.
(2) Azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyek tevékenysége az 5-7. §-ba nem sorolható be, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély nyilvántartási rendszere szerinti elnevezés

használatára jogosultak.
(3) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephelyen működik, az 5-7. § szerinti elnevezésének feltüntetése mellett a működési engedélye szerint az adott telephelyen folytatott egészségügyi

szolgáltatás nevesítésére, továbbá amennyiben elismert természetes gyógytényező felhasználásával történik az egészségügyi szolgáltatás nyújtása a fürdő-, illetve klímagyógyintézet elnevezés használatára is
jogosult.

(4) Az egészségügyi képzésben, szakképzésben részt vevő egészségügyi szolgáltató az elnevezése mellett az oktatóhely vagy gyakorlóhely, illetve az oktatási intézmény nevének feltüntetésére is jogosult.
(5) Az egészségügyi szolgáltató - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - nem használhat olyan elnevezést, amely az 5-8. §-okban nem szerepel, továbbá elnevezése nem lehet megtévesztő, annak egyértelműen

ki kell fejezni az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat és azok ellátási szintjét.
(6) A külföldi székhellyel rendelkező egészségügyi szolgáltató jogosult az (5) bekezdés szerinti elnevezése mellett a rá irányadó jog szerinti elnevezés feltüntetésére is.

9.  §  (1)  Az  eltérő  egészségi  állapotú betegek  differenciált  ellátását  a  fokozatosság  elvén  egymásra  épülő,  a  szakmai  tevékenységeknek  a  szakmai  tapasztalat  és  a  technikai  feltételek  alapján
csoportosított progresszivitási szinteken működő ellátórendszer biztosítja.

(2) A járóbetegek
a) eseti szakellátása és a krónikus betegek folyamatos gondozása az általános járóbeteg-szakellátás,
b) speciális szaktudást, illetve eszközöket igénylő szakellátása a speciális járóbeteg-szakellátás

keretében történik.
(3) A diagnosztikai szakellátás a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik.
(4) A fekvőbeteg-szakellátás - az ellátáshoz szükséges eltérő személyi és tárgyi feltételek alapján - a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik.
(5) A sebészeti osztály II. progresszivitási szintjére működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató a traumatológiai ellátás I. progresszivitási szintjéhez tartozó egészségügyi szolgáltatást is

nyújthat, amennyiben az arra előírt feltételeknek megfelel.
(6) A daganatos betegek többszakmás járó- és fekvőbeteg-szakellátására működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató onko-teamet köteles működtetni.
(7) A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek - így az orvos és a beteg, illetve az orvos és orvos közötti konzultáció - mellett az adott szakterület szakorvosa egészségügyi adatok

elektronikus rendszerben történő továbbítása révén - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően - személyes jelenlét nélkül is
felállíthat diagnózist és terápiás javaslatot adhat telemedicina keretében, az adott tevékenység végzéséhez a 2. mellékletben megállapított feltételek teljesítése esetén.

10. §  (1) Az 1. melléklet tartalmazza az egyes egészségügyi szakmáktól független általános minimumfeltételeket.
(2) A 2. melléklet tartalmazza az egyes szakmák körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételeket.
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(3) A 3. melléklet tartalmazza az ápolókra, dietetikusokra, gyógytornászokra, védőnőkre és a szociális munkásokra vonatkozó személyi minimumfeltételeket.
(4) A 4. melléklet tartalmazza az egészségügyi dokumentáció részét képező ápolási, fizioterápiás és dietetikai dokumentáció tartalmi és formai követelményeit.
(5) A diagnosztikus háttér - amennyiben a 2. melléklet eltérően nem rendelkezik - más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.
(6) Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos telephelyen működő másik szervezeti egységben ezek elérhetően és hozzáférhető módon igénybe vehetőek.
(7) A közfinanszírozás körében
a) a minimális esetszám tekintetében a szervezeti egység által egy év alatt a finanszírozónak jelentett, adott szintre sorolt összes beavatkozások száma az irányadó; amennyiben a beavatkozások végzését

az orvos több egészségügyi szolgáltatónál vagy mátrix osztályon végzi, annak megtörténtét az illetékes szakmai vezető vagy a szolgáltató orvos vezetője igazolja,
b)  ha a közfinanszírozásban részesülő  egészségügyi szolgáltató nem közfinanszírozott ellátást is  nyújt,  az egészségügyi szolgáltatónak a közfinanszírozott és a nem közfinanszírozott tevékenység

vonatkozásában két különálló szervezeti egységet kell létrehoznia.
(8) Amennyiben valamely szakterület minimumfeltételeit e rendelet nem tartalmazza, az adott ellátásra vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadóak.
11. § (1)
(2)  Az egészségügyi hatóság - külön jogszabályban foglaltak szerint - ellenőrzi a minimumfeltételek meglétét és alkalmazhatóságát. Ennek keretében kerül sor a diagnosztikus háttér biztosítására

vonatkozó szerződések, illetve az ezek alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatások - ideértve a szakmailag indokolt esetekben a párhuzamos rendelkezésre állást is - ellenőrzésére.
(3)  Az egészségügyi szolgáltatónál minőségügyi megbízott irányítja a belső minőségirányítási rendszer működtetését.

(4) Minőségirányítási rendszerének tanúsítását csak az az egészségügyi szolgáltató kezdeményezheti, amelyik megfelel az e rendelet szerinti minimumfeltételeknek.
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) E rendeletben foglalt előírásokat a hatálybalépését követően benyújtott működési engedély iránti kérelmek elbírálásánál kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről szóló 21/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az azt módosító
a) 17/1998. (XII. 27.) EüM rendelet,
b) 12/1999. (V. 31.) EüM rendelet 1-4. §-a és 5. §-ának (1)-(3) bekezdése, valamint 1. és 2. számú melléklete,
c) 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 19. §-ának (7) bekezdése,
d) 24/2000. (IX. 1.) EüM rendelet 1-6. §-a, 10. §-ának (3)-(5) bekezdése és 1-7. számú melléklete,
e) 34/2000. (XI. 22.) EüM rendelet 10. §-ának (4) bekezdése,
f) 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 7. §-a,
g) 26/2002. (V. 14.) EüM rendelet 11. §-a és 3. számú melléklete,
h) 6/2002. (IX. 26.) ESzCsM rendelet

a hatályát veszti, azonban rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor működési engedéllyel vagy ideiglenes működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók tekintetében - külön jogszabály
eltérő rendelkezése hiányában - alkalmazni kell.

(4)-(5)
13. §  (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. és 3.
melléklet szerinti, a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek való megfelelést

a) azoknak a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak, amelyeket a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti kapacitás-felosztási eljárás érint, a kapacitás-felosztás tárgyában hozott határozat közlésétől számított 8
napon belül,

b) az a) pont alá nem tartozó, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak 2012. július 1-jéig
kell bejelenteniük.

(2) A Módr.-rel a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt feltételeknek történő megfelelést a működési engedélyt kiadó hatóság 2012. november
1-jéig ellenőrzi.

(3) A Módr.-rel megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek 2012.
szeptember 1-jétől kell megfelelni.

(4) A (3) bekezdés szerinti megfelelést az egészségügyi szolgáltatóknak a működési engedély esetleges módosításával egyidejűleg, de legkésőbb 2012. október 30-ig kell bejelenteniük.
(5) A Módr.-rel a (3) bekezdés szerinti szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt feltételeknek történő megfelelést a működési engedélyt kiadó hatóság 2013. március 1-ig

ellenőrzi.

1. számú melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez
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2. számú melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez

3. számú melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez

4. számú melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez

  Módosította: 3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 8. § (6).

  Módosította: 29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 10. § a).

  Beiktatta: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 1. §. Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Módosította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 10. § a).

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 2. §. Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 2. §. Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 2. §. Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Beiktatta: 88/2004. (X. 20.) ESzCsM rendelet 1. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 3. § (1). Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 3. § (1). Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 3. § (2). Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Beiktatta: 49/2007. (XI. 27.) EüM rendelet 1. § (1). Módosította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 10. § b).

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 3. § (3). Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Hatályon kívül helyezte: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 11. § a). Hatálytalan: 2012. VI. 1-től.

  Beiktatta: 49/2007. (XI. 27.) EüM rendelet 1. § (1). Módosította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 10. § c).

  Hatályon kívül helyezte: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 11. § a). Hatálytalan: 2012. VI. 1-től.

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 3. § (4). Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Beiktatta: 49/2007. (XI. 27.) EüM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2007. XII. 1-től.
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  Beiktatta: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 3. § (5). Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Hatályon kívül helyezte: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 11. § a). Hatálytalan: 2012. VI. 1-től.

  Módosította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 11. § b).

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 4. § (1). Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 4. § (1). Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 4. § (1). Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Hatályon kívül helyezte: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 11. § c). Hatálytalan: 2012. VI. 1-től.

  Módosította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 10. § d).

  Beiktatta: 29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 8. §. A második mondat szövegét megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 4. § (2). Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Hatályon kívül helyezte: 26/2008. (VII. 11.) EüM rendelet 2. § (2). Hatálytalan: 2008. VII. 15-től.

  Módosította: 29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 10. § b), 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 10. § e).

  Módosította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 11. § d).

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 5. §. Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 6. §. Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Hatályon kívül helyezte: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 11. § e). Hatálytalan: 2012. VI. 1-től.

  Módosította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 10. § f).

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 7. §. Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Lásd: 25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 13. §.

  Hatályon kívül helyezte: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 11. § f). Hatálytalan: 2012. VI. 1-től.

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 8. §. Hatályos: 2012. VI. 1-től.

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 9. § (1), 1. melléklet. Hatályos: 2012. VI. 1-től. A mellékletek szövegét később közöljük. A mellékletek szövegét lásd a következő honlapon:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/pdf/12966.

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 9. § (2), 2. melléklet. Hatályos: 2012. VI. 1-től. A mellékletek szövegét később közöljük. A mellékletek szövegét lásd a következő honlapon:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/pdf/12966.

  Megállapította: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 9. § (3), 3. melléklet. Hatályos: 2012. VI. 1-től. A mellékletek szövegét később közöljük. A mellékletek szövegét lásd a következő honlapon:
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http://www.kozlony.magyarorszag.hu/pdf/12966.

  Beiktatta: 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet 9. § (4), 4. melléklet. Hatályos: 2012. VI. 1-től. A mellékletek szövegét később közöljük. A mellékletek szövegét lásd a következő honlapon:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/pdf/12966.
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